Toch weer nieuwe pakketzegels
Met de introductie van de baliefrankeerzegel leek het erop dat de pakketzegel zijn
langste tijd had gehad. Zoals we in Novioposta nummer 83 al schreven: "Op het
nieuwe papier worden namelijk niet alleen 'postzegels' geprint, maar ook
pakketzegels en de daarbij behorende servicezegels. Daarmee komt op termijn een
einde aan de los verkochte pakketzegels en servicezegels, die ongetwijfeld veel
duurder in aanmaak waren dan de nieuwe stickers" (1).
Op het gewone postkantoor zult u tegenwoordig tevergeefs naar pakketzegels
vragen, maar op postkantoren voor zakelijke gebruikers, de zogenoemde Business
Points, zijn ze nog steeds te koop. Sterker nog, er is afgelopen zomer een lang
verwacht nieuw exemplaar beschikbaar gekomen. En via Internet zijn er drie
pakketzegels van een heel nieuw type te verkrijgen, zoals verderop in dit artikel te
lezen valt.

Emissie-2002
De eerste exemplaren van de laatste emissie "echte" pakketzegels verschenen in juli
2002 aan de loketten. Dit zijn de zegels van het kleine formaat (ca. 6 x 8,5 cm),
waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen AVG-zegels en AVP-zegels. Vanaf het
begin was bekend dat deze emissie zou bestaan uit AVP-zegels voor de klassen t/m
5 kilo en t/m 10 kilo, en van AVG-zegels voor de klassen t/m 5 kilo, t/m 10 kilo,
t/m 20 kilo en t/m 30 kilo. Alle zegels zouden zowel los als in boekjes van vijf of
tien stuks uitgebracht worden. Losse zegels en boekjeszegels zijn van elkaar te
onderscheiden door hun serienummer (2).
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20
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Kleur
roze op lichtbruin
lichtblauw op lichtbruin
oranje op lichtbruin
geeloranje op lichtbruin
roze op lichtbruin
lichtblauw op lichtbruin
oranje op lichtbruin
geeloranje op lichtbruin
donkerblauw op rood
rood op donkerblauw
donkerblauw op rood
rood op donkerblauw

Tabel De pakketzegels van de emissie-2002
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Serie
KA
KB
KC
KP
KE
KF
KG
K?
KM
KN
KJ
K?

Tot begin 2005 waren bijna alle aangekondigde zegels van deze emissie verschenen,
behalve de AVP-boekjeszegel t/m 10 kilo en beide AVG-zegels t/m 30 kilo.
Verzamelaars keken vooral uit naar de zegels van de hoogste gewichtsklasse, want
daarbij ging het om een nieuw zegelbeeld. Er werd aangenomen dat deze zegels al
wel gedrukt waren, maar dat ze pas in omloop zouden komen wanneer de zegels van
de vorige emissie op zouden raken.
Eind mei 2005 was het eindelijk zover: op verschillende Business Points troffen
verzamelaars de loketzegel t/m 30 kilo aan. De zegel zag eruit zoals verwacht, maar
uit de copyright-tekst op de achterzijde blijkt dat hij pas in 2005 gedrukt is.

Afb. 1a De loketzegel voor de klasse t/m 30 kilo

Afb. 1b Achterzijde van de zegel

Bij de pakketzegels van de emissie-2002 zijn in de loop van de tijd verschillende
veranderingen aangebracht. In de gekleurde cirkels ("DATUMSTEMPEL" en
"FRANKERING BETAALD NEDERLAND") zijn op een gegeven moment bij
vrijwel alle zegels aanvullende gebruiksvoorschriften gedrukt, te weten "dit deel
bewaren" en " Dit deel opplakken". Ook de gebruiksaanwijzing op de achterzijde
van het beschermfolie heeft aanvullingen gekregen. De tekst "Bezorging: bij geen
gehoor op het afleveradres wordt de zending bij de naaste buren aangeboden (...)"
ontbrak op de eerste oplagen.
Dat betekent dat er van de meeste oudere zegels varianten bestaan, maar van de
AVG-zegel t/m 30 kilo niet: die is bij de eerste oplage al voorzien van die
aanvullingen.
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Opgedrukte pakketzegels
Een heel nieuwe vorm van pakketzegels bestaat sinds juni 2005. Op Internet
verkoopt TPG Post voorgefrankeerde pakketdozen; liefhebbers kunnen ze bestellen
in de Ebay-winkel van TPG Post op www.ebay.nl. Er zijn dozen in drie
verschillende formaten, waarvan de twee kleinste voorzien zijn van een opgedrukte
pakketzegel t/m 5 kilo en de grootste van een opgedrukte pakketzegel t/m 10 kilo.
Helaas zijn deze dozen alleen op Internet te koop en moet men van één soort
minstens tien stuks tegelijk kopen. Maar in een verzameling pakketzegels mogen de
opgedrukte pakketzegels eigenlijk niet ontbreken; misschien zijn er binnenkort
gebruikte exemplaren te vinden. Een goede raad: als u een complete pakketdoos
tegenkomt, laat die dan heel, want uitgesneden pakketzegels zijn minder waardevol.

Afb. 2
De pakketzegel voor de klasse t/m 5
kilo op de kleinste pakketdoos

Afb. 3 De pakketzegel voor de klasse
t/m 5 kilo op de middelste pakketdoos
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Afb. 4
De pakketzegel voor de
klasse t/m 10 kilo op de grootste
pakketdoos

Afb. 5

De barcodesticker voor voorgefrankeerde pakketdozen

De pakketzegels van de pakketdozen zijn in vormgeving vergelijkbaar met de
pakketzegels van de emissie-2002, maar de barcode ontbreekt. Die moet
aangebracht worden door het opplakken van een bijgeleverde sticker.
De zegels zijn net als de rest van de dozen gedrukt in twee kleuren, rood en
donkerblauw. Rond het adresgedeelte, de eigenlijke pakketzegel en de ruimte voor
de barcode is een kader gedrukt. Het formaat van dat kader is bij de kleinste
pakketdoos 10 x 13 cm, bij de middelste 15 x 17 cm en bij de grootste 18,5 x 21,5
cm. De beide zegels t/m 5 kilo zijn dus verschillend van formaat.
J. Spijkerman
Noten
(1) "Puzzelen met baliefrankeerzegels", Novioposta nr. 83 (2004-1), pp 18-21
(2) "De nieuwe pakketzegels", Novioposta nr. 79 (2003-1), pp 17-23, De tabel in dat
artikel bleek later verschillende onvolkomenheden te bevatten.
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